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Ata da 106ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 10 de 

novembro de 2021. 

 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a centésima sexta Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, à exceção da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 

Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, 

Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Silvio de Oliveira Dias, 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, para 

proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei nº 166/2021, de autoria do 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho, que “Dispõe sobre a criação de gratificação de 

responsabilidade técnica e produtividade para atividades técnicas em arquitetura e 

engenharia-Município de Feira de Santana e dá outras providências”. Requerimentos nºs 

275 e 276/2021, ambos subscritos por diversos vereadores. Indicações nºs 2.418 a 

2.436/2021, de autoria dos edis José da Costa Correia Filho, Silvio de Oliveira Dias, Flávio 

Arruda Morais, Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Jurandy 

da Cruz Carvalho, Emerson Costa dos Santos e José Marques de Messias>. Em Pela 

Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) informou à Mesa Diretiva que 
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cederia o tempo do seu partido para o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). No Horário 

das Lideranças Partidárias, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) discorreu sobre a 

falta de planejamento da Prefeitura Municipal no que concernia ao videomonitoramento 

neste município. Mencionou que, na Rua Marechal Deodoro, não havia ponto de táxi, de 

modo que os taxistas e motoristas de aplicativos tinham medo de receber multas, pois não 

sabiam onde poderiam parar sem haver cobranças. Disse que, quando um planejamento era 

feito em um município, se fazia necessário haver análise de todas as circunstâncias. 

Destacou que o planejamento referente ao videomonitoramento em Feira de Santana foi 

feito de qualquer modo e não levou em consideração os taxistas e motoristas de aplicativos. 

Exteriorizou que, quando um cidadão solicitava um veículo através de aplicativo, o 

motorista ficava responsável por pegá-lo em uma localização escolhida por aquele. 

Destacou que muitos motoristas seriam multados injustamente e comentou sobre as 

sinaleiras que permanecerão funcionando à noite a fim de impulsionar a “indústria da 

multa” neste município. Em seguida, ressaltou que os vendedores ambulantes do Shopping 

Popular estavam nesta Casa para protestar contra as ações da Prefeitura Municipal no que 

concernia ao Shopping Popular. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária deste Legislativo, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva e, na sequência, concedeu o tempo do PSDB ao vereador Ivamberg dos 

Santos Lima (PT), que prosseguiu dizendo que todas as categorias se manifestavam contra 

as ações da administração pública municipal. Teceu críticas à gestão pública e destacou que 

as pessoas eram negligenciadas e procuravam os parlamentares para apresentar seus pleitos. 

Salientou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não dialogava com a população e, 

desse modo, esta sofria porque o poder público municipal sempre se colocava contra os 

trabalhadores. Enunciou que as pessoas estavam insatisfeitas com o Poder Executivo e 

salientou que o diálogo era importante para que o povo tivesse seus pleitos atendidos. Ao 

finalizar seu pronunciamento, destacou que era necessário se rebelar contra as ações da 

Prefeitura Municipal e relatou que, nesta data, comemorava mais um ano de vida e esperava 

que o Prefeito lhe presenteasse dialogando com a população. Neste momento, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em Pela Ordem¸ o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) congratulou o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) por seu aniversário e o enalteceu. Logo após, o 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus (Liderança da Maioria e do Governo) discorreu 

sobre uma visita realizada por ele e outros vereadores, no dia anterior, à Escola Municipal 

Adenil da Costa Falcão, que recentemente passou por uma reforma e modernização onde 

foram disponibilizados aos estudantes matriculados tablets, computadores e outros meios 
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de telecomunicação e acesso à internet e informação. Disse que também visitou as escolas e 

creches construídas no Bairro SIM, onde também ocorria tal processo e informou que 

ficava muito contente com a modernização nas escolas públicas de Feira de Santana, que 

aumentava a disponibilização de novos meios de aprendizado a fim de atingir o patamar das 

escolas particulares deste município. Salientou que foi solicitada aos vereadores a 

construção de uma praça ao lado da escola onde se encontrava um matagal no qual as 

pessoas descartavam lixo frequentemente, bem como registrou que também foi solicitada a 

construção de uma praça na Escola Municipal Adenil da Costa Falcão. Informou que será 

feita uma indicação para que as duas construções sejam realizadas brevemente. Parabenizou 

a Prefeitura Municipal de Feira de Santana e ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, 

Sr. Eliziário Ribeiro da Silva, pelo trabalho de limpeza prestado na Avenida João Durval 

Carneiro e em outras localidades do município. Solicitou ao Sr. João Vianey Marval Silva, 

Superintendente de Operações e Manutenção da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 

maior empenho para atender todas as demandas desta cidade. Informou que esperava, 

ansiosamente, por uma conversa entre os camelôs e o Prefeito Municipal Colbert Martins 

da Silva Filho a fim de que aqueles consigam o devido investimento no Shopping Popular, 

que era responsável por grande parte do comércio de Feira de Santana. Finalizou seu 

discurso parabenizando os camelôs pela luta por seus direitos e disponibilizou seu apoio à 

categoria, que buscava o que lhes era de direito. Durante o pronunciamento do orador à 

tribuna, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

referiu-se ao Líder do Governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de Jesus (DEM), ao dizer que 

este deveria convencer o Prefeito Municipal a dialogar com a população. Em Pela Ordem, 

o parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou que, oportunamente, a presente 

sessão fosse suspensa por alguns minutos a fim de conceder oportunidade de 

pronunciamento à tribuna a um dos vendedores ambulantes que se encontrava na galeria 

desta Casa para tratar sobre o Shopping Popular. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa registrou que era necessário conceder visibilidade à causa dos vendedores 

ambulantes que atuavam no Shopping Popular. Logo após, a presente sessão foi suspensa 

por dez minutos e concedeu-se a palavra, em Tribuna Livre, à Sra. Soane, vendedora 

ambulante do Shopping Popular, que disse saber que a presença dos vendedores ambulantes 

incomodava aqueles que não apoiavam a categoria, porém, esta se encontrava nesta Casa 

para conclamar os vereadores a fim de que tenham piedade e se compadeçam da situação 

crítica que enfrentavam. Depois, registrou que a questão dos vendedores não era de ordem 

política, mas de sobrevivência, visto que a maioria dos camelôs “herdou” o ponto dos pais e 
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precisavam sobreviver garantindo às suas famílias educação, lazer e esporte, que eram 

direitos de todos. Solicitou aos edis que fizessem contato com quem podia ajudar na causa. 

Externou que o solo do Shopping Popular era público, com porcentagem da Prefeitura, e 

era inadmissível que, mesmo assim, esta ganhasse um por cento do valor cobrado aos 

camelôs. Requereu que o Poder Público assumisse os camelôs cadastrados e deixasse a 

administração do consórcio para o ganhador da licitação. Disse que, a seu ver, era 

inaceitável os vendedores ambulantes estarem há mais de um ano no local e não ganharem 

dinheiro. Advertiu que todos trabalhavam para ter dignidade e frisou que a categoria 

reivindicava seus direitos. Questionou como a categoria pagaria um aluguel caro se vendia 

pouco. Por fim, detalhou as pautas prioritárias da categoria e cobrou providências ao Poder 

Público. Reaberta a presente sessão, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de 

Oliveira Dias, registrou que os vendedores ambulantes podiam contar com o apoio dos 

parlamentares desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

salientou que esta Casa tentou dialogar com a Prefeitura Municipal, mas não houve 

respostas e destacou que o Governo Municipal não concedia soluções à situação enfrentada 

pelos vendedores ambulantes do Shopping Popular. Solicitou que a Procuradoria desta 

Câmara analisasse o que era possível fazer em relação ao contrato entre a Prefeitura 

Municipal e os vendedores ambulantes do Shopping Popular. Exteriorizou que era 

necessário saber o que seria possível fazer diante da omissão da Prefeitura Municipal e 

destacou que a maioria dos parlamentares acataria a decisão da Procuradoria desta Casa. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente registrou que esta Câmara deveria tentar 

reverter a situação enfrentada pelos vendedores ambulantes que trabalhavam no Shopping 

Popular. Em Pela Ordem  ̧ o edil Flávio Arruda Morais (PSB) concedeu seu tempo de 

pronunciamento ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Na sequência, o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também em tempo cedido pelos parlamentares Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) e Flávio Arruda Morais (PSB), teceu severas críticas ao 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e o responsabilizou pelas sucessivas manifestações 

de protesto que ocorriam nesta cidade, bem como informou que, após reunião com os 

demais membros da CPI das Cestas Básicas, ficou decidido que a primeira oitiva 

convocada deverá ouvir os depoimentos da equipe do governo para que sejam prestados 

esclarecimentos acerca dos desmandos praticados por este. Prosseguindo, disse que o 

Prefeito Municipal, que só favorecia aos empresários, antecipou, através de subsídios, o 

valor de R$ 32.230.737,00 (trinta e dois milhões duzentos e trinta mil e setecentos e trinta e 

sete reais) para o transporte de Feira de Santana, bem como destinou R$75.000.000,00 

(setenta e cinco milhões de reais) para o seu gabinete, através da Lei Orçamentária Anual 
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(LOA), que deverá ser votada na próxima semana nesta Casa, razão pela qual inquiriu aos 

Vereadores Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e Fernando Dantas Torres (PSD), se não seria 

possível retirar tal verba do gabinete do Prefeito e transferir para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico a fim de que esta pague R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais) aos permissionários do Shopping Popular para quitar a dívida dos comerciantes. 

Neste momento, cedeu aparte ao Vereador Fernando Torres (PSD), que disse não haver 

débito por parte dos comerciantes, vez que o citado shopping não oferecia condições de 

trabalho a estes, bem como não possuía clientela para sustentar o comércio local, razão pela 

qual propôs que fosse formada uma comissão, que deveria ter à frente o Vereador Jurandy 

da Cruz Carvalho (PL), para que junto ao Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, a seu ver 

uma pessoa séria e idônea, seja realizada nesta Casa uma reunião, juntamente com os 

comerciantes do Shopping Popular, para que soluções sejam buscadas. Em aparte, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) colocou-se à disposição para intermediar o problema e 

registrou que alguns de seus familiares eram vendedores ambulantes. Finalizando, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse, na condição de Presidente da CPI das 

Cestas Básicas, que os trabalhos desta devem ser acelerados para o mais breve possível 

fechar o relatório, bem como afirmou que, em relação ao Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho, este deveria sofrer impeachment. Em aparte, os vereadores Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN) e Eremita Mota de Araújo (PSDB). Posteriormente, o edil Luiz Ferreira Dias 

(PROS) conclamou seus parem para se unirem a fim de resolverem a situação dos 

vendedores ambulantes que atuavam no Shopping Popular. Discorreu que o poder público 

municipal deveria se preocupar com a categoria mencionada, pois esta sofria 

cotidianamente. Registrou que era necessário dialogar com o Prefeito Municipal a fim de 

que fosse concedido auxílio, de no mínimo seis meses, aos vendedores ambulantes para que 

estes pudessem comprar suas mercadorias e viver com dignidade. Registrou que o ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho, durante sua gestão, destacou que os vendedores 

ambulantes não precisariam arcar com uma mensalidade no valor de seiscentos reais para 

atuarem no Shopping Popular, no entanto, isto não ocorreu e o empresário Elias Tergilene 

tratou a categoria mencionada como quis. Exteriorizou que o Sr. Antônio Carlos Borges 

Júnior, então Secretário Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Social, 

abandonou os vendedores ambulantes e se rendeu ao empresário supracitado. Salientou, 

mais uma vez, que os parlamentares desta Casa deveriam se unir para lutar pelos 

vendedores ambulantes e registrou que a população acompanhou quais parlamentares desta 

legislatura, bem como candidatos da última eleição, a apoiou. Em aparte, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) afirmou que as pessoas deveriam ter coragem para lutar 
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contra as ações da Prefeitura Municipal e salientou que tudo o que ocorria no Shopping 

Popular era resultado da negligencia do Governo Municipal. Ao concluir seu discurso, o 

orador à tribuna reiterou que a situação não poderia continuar como estava. Logo após, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) se colocou à disposição dos camelôs para 

direcioná-los ao diálogo com quem podia resolver a situação. Disse que foi informado pelo 

Prefeito Municipal que havia uma comissão empenhada em resolver os problemas dos 

vendedores ambulantes. Registrou que a divisão da categoria em grupos dificultava a 

resolução do problema, por isso, externou que era preciso haver diálogo unificado por parte 

da categoria para que fosse viável o atendimento das demandas. Disse que o Vice-Prefeito 

Fernando de Fabinho se colocou à disposição para conversar, bem como o Presidente desta 

Casa, Fernando Dantas Torres, de modo que, se a categoria desejasse, podia indicar 

representantes para diálogo e negociação na próxima semana. Em aparte, o vereador Luiz 

Ferreira Dias (PROS), se referindo à fala do orador que afirmou existir grupos entre os 

camelôs, disse que havia três grupos no Shopping Popular, sendo eles o grupo do sistema, o 

do empresário Elias Tergilene e o grupo dos camelôs. Em Pela Ordem, os parlamentares 

José da Costa Correia Filho (PATRI) e Pedro Américo da Silva Santana Lopes (DEM) 

passaram os tempos dos seus partidos para o orador à tribuna. Em aparte, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) disse que o povo não queria mais conversar com o Prefeito 

Municipal porque marcou encontro com este por quatro vezes e não houve resposta. Em 

aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) afirmou que, independentemente de 

existirem grupos dentre os camelôs ou não, era fato que do jeito que o empreendimento 

supracitado estava, se configurava em uma armadilha para as pessoas e o Governo 

Municipal precisava se atentar a isso. Também falou que se existisse uma disposição da 

administração pública municipal para negociação, esta deveria ser feita de forma urgente 

porque várias manifestações foram realizadas e, ao que parecia, não houve nenhum avanço. 

Em aparte, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) disse que, se as pessoas 

queriam construir um diálogo, era preciso aprender a respeitar opiniões das quais 

discordavam. Afirmou que estava claro que a Prefeitura deveria ceder em alguns pontos e 

entendia que os camelôs já cederam muito. Comentou que houve um equívoco do ponto de 

vista da execução do projeto inicial e que havia um conflito a ser resolvido sobre a 

viabilidade do empreendimento e a redução das taxas, de modo que, na sessão passada, 

sugeriu que um mandado de segurança fosse impetrado para interromper o processo de 

cobrança de taxas e apreensão de mercadorias até que o problema político fosse resolvido. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) colocou 

o seu mandato à disposição para diálogo e disse acreditar era necessário a judicialização por 
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parte da associação dos camelôs a fim de interromper o processo de cobrança enquanto 

durarem as negociações. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM) concedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Em aparte, os edis 

Luiz Ferreira Dias (PROS), Petrônio Oliveira Lima (REP), Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) e Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM). Em Pela Ordem, o vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) registrou que os vendedores ambulantes do Shopping 

Popular esperavam, há muito tempo, por ações da Prefeitura Municipal. Em seguida, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) exteriorizou que sempre esteve ao lado dos 

vendedores ambulantes que atuavam no Shopping Popular e que enfrentavam diversos 

problemas por conta das ações da Prefeitura Municipal no que concernia ao referido 

entreposto comercial. Salientou que, há oito anos, o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho 

quis encaminhar os vendedores ambulantes para o Centro de Abastecimento, oportunidade 

na qual, enquanto vereador, deixou claro que a ideia se configurava em um equívoco. 

Destacou que, por várias vezes, salientou que o Shopping Popular não possuía a estrutura 

necessária para receber os referidos profissionais, que, futuramente, cobrariam por 

resoluções desta Casa e do Poder Executivo. Registrou que propôs a construção do 

Shopping Popular na Rua Sales Barbosa para conceder dignidade aos vendedores 

ambulantes, no entanto, a administração pública municipal não ouviu a proposta. Relatou 

que, por conta disto, os vendedores ambulantes sofriam com as consequências das ações de 

um Governo Municipal que não se atentava às necessidades dos cidadãos. Mencionou que 

encaminhou diversas propostas à Prefeitura Municipal e ao Ministério Público, sendo que 

uma visava conceder doze meses de isenção relativa às taxas do Shopping Popular aos 

vendedores ambulantes, contudo, esta foi ignorada. Mencionou um Projeto de Lei, de sua 

autoria, que versava sobre a suspensão de todas as taxas cobradas aos vendedores 

ambulantes no Shopping Popular até a elaboração de um novo contrato entre a Prefeitura 

Municipal e a categoria mencionada. Por fim, destacou que apoiava os vendedores 

ambulantes e registrou que esta Casa deveria amparar a categoria. Na sequência, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) relembrou a última manifestação dos camelôs, na qual, 

como forma de solucionar os problemas da categoria, foi criada uma comissão cujos planos 

não saíram do papel. Informou que tentou contato com os parlamentares que faziam parte 

da suposta comissão, mas não houve retorno. Salientou que, na noite anterior, se encontrou 

com o Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva Filho para discutir sobre a situação dos 

camelôs e encontrar a melhor solução para o problema. Afirmou que, nos próximos dias, 

haverá novidades para os camelôs e registrou que não estava agindo como a oposição, 

discursando com palavras bonitas para conseguir aplausos sem ir atrás de meios para 
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intervir nesse caos. Ao finalizar seu discurso, afirmou, mais uma vez, que suas palavras não 

se tratavam apenas de discurso político para ganhar a população, mas se pautava na 

verdade, pois realmente tentava solucionar o problema juntamente com o Prefeito 

Municipal e outras autoridades. Em aparte, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB). 

Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que o que o governo 

falava sentado, não sustenta em pé e criticou o edil Valdemir da Silva Santos (PV) por ter 

se reunido, às escondidas, com o Governo Municipal. Em Pela Ordem, o vereador 

Valdemir da Silva Santos (PV) argumentou que tentou entrar em contato com o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), mas não obteve êxito. Em seguida, o vereador Silvio de 

Oliveira Dias (Liderança da Oposição) discorreu que, há alguns anos, o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho anunciou que o Shopping Popular pertenceria aos vendedores 

ambulantes e teria a devida infraestrutura. Registrou que as pessoas deveriam lembrar que o 

culpado pela atual situação dos vendedores ambulantes que atuavam no Shopping Popular 

era o referido ex-prefeito, que concedeu uma área pública ao empresário Elias Tergilene, 

enganando a população. Destacou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho apenas 

seguia as determinações do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Comentou que o 

Prefeito Municipal não possuía habilidade para dialogar e afirmou que não era cabível 

manter pessoas trabalhando em um local sem conseguirem, efetivamente, vender seus 

produtos e salientou que era necessário rever o contrato firmado na parceria público-

privada. Exteriorizou que os vereadores da bancada governista deveriam discutir com o 

Prefeito Municipal acerca da situação enfrentada pelos vendedores ambulantes. Exprimiu 

que, no entanto, aquele não tinha interesse de tratar sobre a situação e também não 

dialogava com os parlamentares de oposição. Destacou que os pleitos dos vendedores 

ambulantes eram legítimos e que estes não deveriam pagar o valor referente ao aluguel dos 

boxes, mas sim arcar com o uso do solo, pois isto foi prometido outrora pela gestão pública 

municipal. Comentou sobre a oportunidade em que o empresário Elias Tergilene esteve 

nesta Casa na legislatura anterior, bem como nesta. Ao concluir seu pronunciamento, 

salientou que o Shopping Popular se configurava em uma parceria público-privada na qual 

apenas a administração pública municipal ingressava com investimentos. Em Pela Ordem, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) teceu críticas à administração pública 

municipal e salientou que os gestores municipais deveriam dialogar com a população. 

Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN) comentou que, em diálogo com os vendedores ambulantes, soube que, quando 

estes passavam três meses sem pagar o valor referente ao aluguel dos boxes do Shopping 
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Popular, o empresário Elias Tergilene apreendia as mercadorias que eram comercializadas. 

Indagou se os vendedores ambulantes poderiam solicitar o apoio da Polícia Militar. 

Posteriormente, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) solidarizou-se com as 

mulheres presentes na galeria por conhecer de perto as dificuldades que estas enfrentavam 

para dar conta das atribuições de mãe, mulher e, muitas vezes, provedoras de suas famílias. 

Por fim, disse que o Governo Municipal, fruto de interesses pessoais e políticos, foi 

procurado pelos vereadores desta Casa, que ao contrário do que muito se falou sobre 

estarem brigando por cargos, tentavam diálogo e parceria junto ao Poder Executivo que, 

infelizmente, em reunião que houve com a presença de onze vereadores desta Casa, bem 

como com o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, oportunidade na qual o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho deixou claro para todos que ao Presidente Fernando Dantas Torres 

cabia tratar dos interesses desta Câmara e que ele, na condição de Prefeito, decidia questões 

relativas ao Poder Executivo, sem demostrar qualquer interesse em parceria ou diálogo. No 

momento destinado ao Grande Expediente, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) afirmou 

que os discursos de alguns de seus colegas parlamentares à tribuna davam a entender que 

estes queriam colocar os comerciantes contras determinados vereadores. Lamentou esta 

atitude ao informar que não era o meio correto de solucionar o problema e destacou que a 

desunião não agregaria em nada. Salientou aos camelôs que a atual situação em que a classe 

se encontrava era resultado da escolha de alguns representantes da categoria, os quais não 

assumiram seus pontos comerciais, causando o aumento da taxa de aluguel dos boxes. 

Disse que a atitude de alguns vereadores tinha por objetivo causar intrigas internas e, 

consequentemente, empecilhos no avanço da situação. Alertou que não era da desunião dos 

vereadores que a população necessitava, mas da união de todos os parlamentares em busca 

de solucionar e conseguir o melhor para os vendedores ambulantes e também para a 

população feirense. Informou que os camelôs necessitavam e esperavam pela solução do 

problema, os meios que serão utilizados para crescer o Shopping Popular e transformá-lo 

em ponto turístico de Feira de Santana, visando o beneficiamento dos camelôs. Ao concluir 

seu discurso, disse que não iria solucionar o problema, pois, sozinho, não possuía este 

poder, mas, que salientou iria de todas as maneiras, apoiar a luta e buscar os direitos dos 

vendedores ambulantes. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

disse que se o Governo Municipal não resolvia as questões de saúde e não conseguirá 

resolver os problemas dos camelôs. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva passou 

para o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, que solicitou que a vereadora Eremita 

Mota de Araújo, segunda Secretária, ocupasse a primeira Secretaria. Durante a Ordem do 

Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

961 

 

RD 2021106 

Lei Complementar nº 07/2021, de autoria da Mesa Diretiva, com Parecer exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em Pela Ordem, o vereador José da 

Costa Correia Filho solicitou adiantamento de pauta, por duas Sessões, do referido projeto. 

Em seguida, o Presidente procedeu à chamada nominal, momento em que se verificou que 

apenas a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira estava ausente. Em Pela Ordem, 

o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes também solicitou adiamento de pauta do 

Projeto de Lei Complementar n/nº 07/2021, de autoria da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, 

os vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Josse Paulo Pereira Barbosa solicitaram que a 

matéria supracitada fosse submetida à apreciação do Plenário. Na sequência, o Presidente, 

edil Fernando Dantas Torres, submeteu o pleito do parlamentar José da Costa Correia Filho 

à apreciação do Plenário e aquele foi rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. Em 

seguida, usaram a palavra, em discussão do Parecer exarado pela CCJR, os edis Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e Edvaldo Lima dos Santos. Cabe registar que o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos concedeu aparte aos vereadores Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Josse Paulo Pereira Barbosa. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva passou 

para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, que suspendeu a presente 

Sessão por cinco minutos objetivando esperar que o Presidente, vereador Fernando Dantas 

Torres, voltasse ao Plenário para comandar os trabalhos. Reaberta a Sessão, sob o comando 

do Presidente, edil Fernando Dantas Torres, em votação, o Parecer exarado pela CCJR, 

favorável à tramitação do Projeto de Lei Complementar n/nº 07/2021, de autoria da Mesa 

Diretiva, foi aprovado pela maioria dos parlamentares presentes, assim como a referida 

proposição, com votos contrários dos edis José da Costa Coreia Filho, Fabiano Nascimento 

de Souza, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Petronio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. 

Cabe registar que usaram a palavra, em votação, os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Jhonatas Lima Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes. Na sequência, o Presidente informou que o Projeto de Lei 

Ordinária nº 167/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, possibilitava ao 

Poder Executivo suspender a Parceria Público-Privada (PPA) do Shopping Popular. 

Acrescentou que a matéria mencionada será lida na Sessão de amanhã e submetida à 

votação na próxima terça-feira. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva 

solicitou que fosse pautado o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021, de sua autoria. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou retirada de pauta do Projeto de Lei 

Ordinária nº 053/2021, de sua autoria e, em seguida, afirmou que esta Casa da Cidadania 

não indicará os nomes dos procuradores, apenas escolherá um entre os três indicados. Em 
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Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa lembrou que o Procurador Geral do 

Município, advogado Moura Pinho, chamou os manifestantes da zona rural de “meliantes”. 

Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que os Projetos de Lei 

Ordinária nºs 135/2021, de sua autoria, e 154/2021, de lavra do edil Jhonatas Lima 

Monteiro fossem apreciados em bloco. Este pleito, após ser submetido à apreciação do 

Plenário, foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Sendo assim, em segunda 

discussão, os Projeto de Lei nºs 135 e 154/2021, respectivamente, de lavra dos edis 

Jhonatas Lima Monteiro e Luiz Augusto de Jesus, foram apreciados em bloco e aprovados 

pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota 

de Araújo solicitou à Mesa Diretiva que os Requerimentos pautados na presente Ordem do 

Dia fossem aprovados em bloco. Em seguida, após apreciação do Plenário, o pleito foi 

aprovado de maneira unânime pelos parlamentares presentes. Desta forma, em votação 

única, os Requerimentos nºs 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 e 271/2021, todos de lavra 

do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes, e os Requerimentos nºs 272 e 

274/2021, ambos de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, foram aprovados em 

bloco pela unanimidade dos vereadores presentes>. Em seguida, o Presidente solicitou que 

todos os presentes se colocassem de pé para a Promulgação das Leis nºs 373 e 374/2021, 

que, respectivamente, “Estabelece critérios para a recomposição dos vencimentos dos 

cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras 

providências” e “Estabelece diretrizes para a oferta de vagas em creches públicas 

municipais e da rede conveniada de Feira de Santana, e dá outras providências”. Na 

sequência, solicitou que todos ficassem de pé para que fosse prestado um minuto de 

silêncio, em Homenagem Póstuma, ao senhor Homero de Figueiredo, pai do ex-Presidente 

desta Casa, Sr. Oyama de Figueiredo, que faleceu hoje aos cento e três anos>. Nada mais 

havendo por tratar, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, sendo convocada 

outra para amanhã, dia onze de novembro do ano em curso, à hora regimental, com a 

seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 07/2021, de 

autoria da Mesa Diretiva. Em primeira discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 

120/2021, de iniciativa do edil Pedro Cícero Marcenio Silva; 147 e 150/2021, ambos de 

lavra do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa e 153/2021, de autoria da vereadora 

Eremita Mota de Araújo. Em votação única, os Requerimentos nºs 275 e 276/2021, 

respectivamente, de iniciativa dos edis Ivamberg dos Santos Lima e Jhonatas Lima 

Monteiro>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de 
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Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma 

regimental.       

 


